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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلني، والصالة والسالـ على دمحم وآلو الطيبني الطاىرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة 

 الدائمة على أعدائهم أمجعني، وال حوؿ وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(525) 

يف كمالػو  ادلشكوؾيف صحتو وبطالنو أو  للمشكوؾياً احملّبذ التمثيل أخرياً دلا يصلح أف يكوف مثاالً فقهومن 
مبحػ  انػو ىػل ألفػاع ادلعػامالت موضػوعة للصػحيح  مما يدور يف فلكبتزلزلو، فيكوف على األوؿ  وبلزومو ونقص

بح  ااها ىل ىي موضوعة أو منصرفة للكامػل أو ال ابف مرتبطاً مبعلى الثاين يكوف و أو لألعم منو ومن الفاسد 
 يف موضعني:عنو يقع البح  قد بيع الرىن فانو ، وذلك ادلثاؿ ىو أيضاً تعّم الناقص 

 ىل يصح بيع الرىن؟
 ىل يصح بيع الرىن بدوف إذف الراىن أو انو ابطل؟األول: 

 ؟ىل يصح بيعو مع العلم ابالذن أو بفكو
وعلػػى فػػر  البيػػع صػػحيح أو ابطػػل انػػو لػػو علػػم ابنػػو سػػيهتذف لػػو ادلػػرسن أو علػػم ابنػػو سػػيفكو، فهػػل الثااا : 

وتكػوف الثمػرة يف  ،لـز البيع وإال فسخ أو فك   ف  ذ  ف أ  إالبيع اآلف كامالً أو يقع انقصاً متزلزالً ف الصحة فهل يصح
، (1)مثل ىذا البيع اف النماء ادلستقل، كولد الناقة ومثرة البسػتاف، تكػوف للمشػوي وإف أبطػل ادلػرسن العقػد الحقػاً 

 .(2)فتهتمل بناء على النقل ارتفاع القيمة لو حينئذ   يكوفبل 
 دليل البطالن
مػػن اف الػػراىن  صػػلى هللا عليػػو والػػو وسػػلمللمرسػػل عػػن النػػ   البيػػع  قػػد يقػػاؿ بػػبطالف :(3)ويف كلتػػا ادلسػػهتلتني

ألنو زلجور عليو شرعاً واحملجور عليو شرعاً ال ميكن نقلو، بل ميكن إدخالو يف غػري  من التصرؼ   ممنوعافوادلرسن 
 ى تسليمو شرعاً كغري ادلقدور على تسليمو عقاًل، فهو ابطل.ادلقدور على تسليمو وغري ادلقدور عل

 اجلواب
وبيعػو متزلػزالً لػي   ،وقد جياب: ابف ادلرسل، على فر  تسليم حجيتو، منصرؼ للتصرؼ ادلنايف حلػ  ادلػرسن

                                                           

 دليل خاص. ، اما على الكشف فبحاجة إىلىذا على النقل اتـ   (1)
 إذ ال رلاؿ لتوىم اللزـو إذا مل أيذف ومل يفك. (2)
وإف كانت الثانية أىوف من األوىل، لكن قد يرى الفقيو البطالف فيهما لشموؿ األدلة ذلما، وقد يفرؽ آخر ابنصػراؼ أدلػة الػبطالف  (3)

 عن الثانية عرفاً. فتهتمل
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الػدين،  اف الػرىن وييقػة ىػذا. إضػافة إىلمنافياً لو إذ لػو فسػ و ولػو ببيعػو للغػري ادلسػتلـز لفسػ و قبػل ذلػك رتبػًة، 
وادلقصد كونو استيثاقاً للدين، وىػذا ممػا ال ينافيػو البيػع ادلتزلػزؿ فيصػح بيعػو لػو وينتقػل إليػو لكنػو اف فكػو  فادلصبّ 

أو اذف اسػػتقر ولػػـز وإف مل يفكػػو ومل يسػػدد الػػراىن الػػدين فللمػػرسن بيعػػو فػػإذا ابعػػو كػػاف فسػػ اً للبيػػع السػػاب ، إذ  
 .تزلزاًل، فيبطل حينئذ  ال من قبلمكاف 

 مع احتماؿ فسخ ادلرسن ببيعو لرابع مثاًل، عقالئياً. (ثال   لبيع الرىن )أي  ال يقاؿ: لي  ىذا البيع
مػػا للمشػػوي )وىػػو الثالػػ ( فمػػا سػػب  مػػن كػػوف النمػػاء لػػو وارتفػػاع أ :إذ يقػػاؿ: بػػل ىػػو عػػريف عقالئػػي وفائدتػػو

نػػوف بعنػػػواف انػػو مالػػػك للمزرعػػة أو القصػػػر أو وأيضػػاً: لػػػو )االعتبػػار( يف ا تمػػػع إذ تعأيضػػػاً، علػػى النقػػػل،  القيمػػة
 .ادلتجر الفالين

فسػخ الحقػاً فيو أبنواع التصرفات، وإف كاف لو بائع وىو ادلديوف الراىن فهو حصولو على مثنو وتصرفو وأما لل
ىو  غ للبيعوعلى أي فال وجو لدعوى اف ادللك ادلسوّ   ،وجب عليو إرجاعو لو أمكنو وكاف بذمتو ديناً لو مل ميكنو

 ملك األصل مع ملك التصرؼ فيو مطلقاً.
  .وألجل ما قلناه ذىب مجهور ادلتهتخرين، حسبما نقلو الشيخ، إىل كوف بيع الراىن للرىن موقوفاً على االذف

ُ )و (1)(َأْوفُااوْا اِبْلُعُوااودِ )وعلػػى أي فلػػو شػػك يف الصػػحة شػػرعاً أو الفسػػاد فػػال رلػػاؿ للتمسػػك مبثػػل  ُّ َوَأَحاالا ا
ي، ولو شك يف الكماؿ والنقص أي يف اللزـو والتزلػزؿ بعػد الفػراغ ، للصحيحي ويصح التمسك لألعمّ (2)(اْلباَْيعَ 

للكاملػػة )الالزمػػة( وخػػروج ادلتزلزلػػة عنهػػا، فػػال يصػػح التمسػػك  (َأْوفُااوْا اِبْلُعُوااودِ )عػػن الصػػحة فػػاف قلنػػا ابنصػػراؼ 
ية وإف قلنػػػا ابلوضػػػع لألعػػػم وبعػػػدـ االنصػػػراؼ ابآليتػػػني ونظائرألػػػا ألنػػػو مػػػن التمسػػػك ابلعػػػاـ يف الشػػػبهة ادلصػػػداق

لالخص أمكن التمسك هبا إليبات اللزـو ألنو عقد بيع عرفػاً فػإذا شػك يف لزومػو وجػوازه صػح التمسػك اآليتػني 
 كما سبقت نظائره.  اللزـوإليبات 

 منو ومن املرجوح أو ىي أعماملبحث الرابع: ىل األلفاظ منصرفة للراجح 
جيػري ثػ  رابػػع لكنػو خػاص ابالنصػراؼ لبداىػػة الوضػع لألعػم مػػن  (3)ثاليػػة ادلاضػيةانػو إضػافة للبحػوث المث 

ومػػػن القبػػػيح ىػػػذا احليػػػ ، وىػػػو اف ألفػػػاع ادلعػػػامالت ىػػػل ىػػػي منصػػػرفة للحسػػػن الػػػراجح منهػػػا أو ىػػػي أعػػػم منػػػو 
                                                           

 .1سورة ادلائدة: آية  (1)
 .275سورة البقرة: آية  (2)
ىػػل ألفػػاع ادلعػػامالت موضػػوعة للصػػحيح أو لألعػػم؟ وىػػل ىػػي موضػػوعة أو منصػػرفة للجػػائز أو األعػػم منػػو ومػػن احلػػراـ؟ وىػػل ىػػي  (3)

 موضوعة أو منصرفة للكامل أو األعم منو والناقص؟.
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، فت ػػػتص دائػػػرة البحػػػ  حينئػػػذ  يف مثػػػل الوكالػػػة (1)ادلرجػػػوح، وذلػػػك بعػػػد تسػػػليم اف ادلرجػػػوح صػػػحيح جػػػائز الـز
مثاًل فلو وكّلو يف بيع أموالو فيقع البحػ  انػو ينصػرؼ إىل خصػوص الػراجح احلسػن أو  (2)والنيابة والوالية والقسم

ف يبيػػػع هتوكػػػ ،وكػػػهتف يبيػػػع غاليػػػاً ويشػػػوي رخيصػػػاً  ،نيكػػػالبيع للسػػػفلة واالدنػػػ  وذلػػػك يشػػػمل القبػػػيح ادلرجػػػوح أيضػػػاً 
وكػػذلك لػػو ابع يف موضػػع يسػػتو فيػػو  ،مكػػروه وشػػبهو فانػػو كسػػوابقو معهػػن عنػػو مػػع اقتضػػائو الكػػالـ تلألجنبيػػا

 .العيب فانو مكروه لو مل يؤد إىل الغش وإال حـر
ومن الواضح انو لو كاف ارتكاز علػى التقييػد أو التعمػيم فػال كػالـ، إكػا الكػالـ لػو شػك يف هػوؿ وكالتػو دلثػل 

ممػػػا كػػػاف كالوكالػػػة، منصػػػرفة عػػػن ادلرجػػػوح فانػػػو ال ميكػػػن التمسػػػك  ،ذلػػػك فانػػػو بنػػػاء علػػػى أف ألفػػػاع ادلعػػػامالت
ي فيصػػػح إذ لػػػي  ابسػػػكاً ابلعػػػاـ يف الشػػػبهة بعمومػػػات أدلػػػة الوكالػػػة لتصػػػحيح ىػػػذا البيػػػع وكالػػػًة أمػػػا علػػػى األعّمػػػ

 ادلصداقية حينئذ . فتهتمل
 بيع اخلشب ممن يشك انو يعملو صنما  

 اآلتية: يف الصور نماً، فانو ال شك يف حرمة بيعووقد ميثل لذلك ببيع اخلشب ممن يشك انو يعملو ص
أو ممن يعلم انو يعملو صنماً أو صليباً وإف مل يكن بيعو  -2صنماً أو صليباً،  –قيداً أو شرطاً  –ليعملو  -1

 .واحل  بو السيد الوالد بيعو ممن يظن انو يعملو صنماً أو صليباً وإف كاف ظناً ش صياً غري حجة -3لو ألجلو، 
و؟ اسػتظهر السػيد الوالػد ازػواز قػاؿ: )وإذا ل ػم  ن ما حكم بيعو ممن يشك انػو يعملػو صػنماً أو صػليباً   ع  ولك

ابع اخلشػػب دلػػن ال يعلػػم انػػو مػػاذا يعمػػل بػػو،   عمػػل بػػو الصػػنم، مل يكػػن البيػػع ابطػػاًل، إذ الظػػاىر مػػن الػػروايتني 
علياااو قاااال: ت بااات عب أهللا عبااا    ))اذينػػػة:  والروايتػػػاف ألػػػا: )صػػػحيحة ابػػػن (3)صػػورة العلػػػم ابنػػػو يريػػػد للصػػػنم(

وصػحيحة عمػر بػن  (4)((: العلياو الساالمأسألو عن رجل لو خشب فباعو ممن ي خذه صلباان ؟ قاال  السالم
علياو عان ال اوأ أبيعاو يصانع باو الصاليب والصانم؟ قاال:  علياو الساالمقال: ساألت أاب عبا    ))حريػ  
 .(1)واإلمجاع على ما قد عرفت( (5)((: الالسالم

                                                           

 بل مع ازهل ابزواز وعدمو قد جيري ث  احلسن والقبح، فتهتمل (1)
 م ال يصح كونو مرجوحاً.إذ ال يشوط يف متعلقو الرجحاف نع (2)
للتحقي  والنشػر،  صلى هللا عليو والو وسلم، ىيئة الرسوؿ األعظم –كتاب ادلكاسب احملرمة   –السيد دمحم احلسيين الشريازي، الفقو  (3)

 .77ص 1بريوت، ج
 .2ح 226ص 5الكايف: ج (4)
 .5ح 227ص 5الكايف: ج (5)
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ْيعَ )يف انو ىل يشمل  كّ وموطن البح  والشاىد: انو لو ش   ُ اْلباَ ُّ صورة الشػك؟  (َأْوُفوْا اِبْلُعُوودِ )و (َوَأَحلا ا
 ويف انػػو سػيعملو صػػنماً الشػك يف جػػوازه وحرمتػو  ففػػي كلتػا صػػوريقػد يقػاؿ ال النصػػرافو عػن القبػػيح أو ادلسػتنكر 

سػػك ابلعػػاـ يف الشػػبهة ي ألنػػو مػػن التمفانػػو ال ميكػػن التمسػػك ابآليتػػني علػػى االخّصػػ عدمػػوالشػػك يف قبحػػو أو 
 ي، فتهتملوميكن على األعمّ  ،ادلصداقية

 :مسائل مترينية
بيع آالت العبادة كما يكره بيع العقار إال لشراء ما ىو خري منها، فلو وكلو يف البيػع والشػراء لػو مطلقػاً يكره 

 وما ىو حكم الويل ادلشوط يف تصرفاتو الغبطة؟ فهل ينصرؼ عن ىذه الصورة؟
ر األجػػري األوؿ مػع عػػدـ شػػرط ادلباشػرة عليػػو، أجػػرياً آخػر أبقػػل ممػػا اسػتهتجره ومل يكػػن قػػد عمػػل ويكػره اسػػتئجا

 شيئاً.
 ويكره من ادلعامالت ما عار  الطاعات أو الواجبات.

 وتكره ادلعاملة مع الشبهة.
 ويكره الدخوؿ يف سـو ادلؤمن.
تكػػره أنػػواع كثػػرية ، كمػػا ألجػػرة عليهػػاوتكػػره زخرفػػة ادلسػػاجد وتزويقهػػا وأخػػذ ا ،ويكػػره التعامػػل بػػني الطلػػوعني

 .(2)من ادلعامالتأخرى 
 فكيف ميكن تطبي  البح  على ذلك كلو؟

 وصلى   على دمحم وآلو الطاىرين
 

َحقٌّ َعَلى ُتلِّ ُمْسِلٍم يَاْعرِفُاَنا َأْن يَاْعِرَض َعَمَلُو ِف ُتلِّ يَاْوٍم َو ))انو قاؿ لعبد هللا بن جندب  عليو السالـعن اإلماـ الصادؽ 
َها َو ِعْن رََأى َسيَِّئة  اْس َاْغفَ لَ  َلٍة َعَلى نَاْفِسِو فَاَيُكوَن ُُمَاِسَب نَاْفِسِو فَِإْن رََأى َحَسَنة  اْس َاَزاَد ِمناْ َها ِلَئالا ََيَْزى يَاْوَم ياْ َر ِمناْ

  ((اْلِوياَمةِ 
 .301: صصلى هللا عليو والو وسلمحتف العقوؿ عن آؿ الرسوؿ 

                                                                                                                                                                                                                     

للتحقي  والنشػر،  صلى هللا عليو والو وسلمة الرسوؿ األعظم ، ىيئ–كتاب ادلكاسب احملرمة   –السيد دمحم احلسيين الشريازي، الفقو  (1)
 .73ص 1بريوت، ج

 فراجع جواىر الكالـ كتاب التجارة، وغريه. (2)


